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Memória de Reunião - IBRAM/PRESI/CD-P2R2  

    MEMÓRIA DE REUNIÃO

 

DATA : 16/07/2021 às 09:00 horas

LOCAL:  Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal - LACEN - DF.

ASSUNTO: 3ª Reunião Extraordinária da Comissão Distrital do Plano Nacional de Prevenção, Preparação e
Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos – CD-P2R2.

 

PARTICIPANTES (conforme lista de presença  - 66187370): 

- DEFESA CIVIL - Thiago Palácio John - Membro Titular;

- BRASÍLIA AMBIENTAL - David do Lago Ferreira -  Membro Titular;

- BRASÍLIA AMBIENTAL - Sandro Antonio de Lima -  Membro Suplente;

- CBMDF - Hugo Aritomo Se�e Silva - Membro Titular;

- DF LEGAL - Rildo Alves Wagner - Membro Suplente;

- SES - Analda Lima dos Santos - Membro Titular; 

- CAESB - Alexandre Antonio de Oliveira Correa - Membro Suplente;

- SEMA - Charles Dayler Silva de Almeida - Membro Titular;

- SEAGRI - Adailton Soares Guimarães - Membro Titular;

- PCDF - Marcelo Cou�nho Xavier Naves - Membro Suplente;

- IBAMA - Gutemberg Machado Mascarenhas - Membro Suplente;

- BRASÍLIA AMBIENTAL - Ana Caroline Paiva Antunes de Almeida Oliveira - Secretária Execu�va.

 

PARTICIPANTES CONVIDADOS: 

- CBMDF - 2º Sgt Leandro da Mo�a Alves;

- IBRAM - Leandro S. Gregório.

 

1. PAUTA: 

- A pauta abordada foi a definida e encaminhada por meio da Circular 4 (64878503) nos
autos do Processo SEI 00391-00009650/2019-46, assim definida:

1. Informações Gerais;

2.  Apresentação da versão preliminar do Caderno de Compras da Comissão;

3. Apresentação do andamento dos trabalhos de Mapeamento de Áreas de Risco no
Território do Distrito Federal;



4. Apresentação do andamento dos trabalhos de Elaboração do Plano de Ação de
Emergência do DF;

5. Considerações Finais; e

6. Visita Técnica.

    

2. ITENS ABORDADOS:

A reunião iniciou-se com a abertura realizada pelo membro suplente do Ins�tuto Brasília
Ambiental, Sandro Lima, onde foi dada as boas vindas aos novos integrantes e após a sua
apresentação cada membro se apresentou. 

Em seguida o membro suplente do IBRAM, Sandro Lima, leu a pauta de reunião, iniciando pelas
informações gerais e informando as apresentações do dia; 

Após as Informações Gerais passou-se a apresentação.

 O representante do IBRAM, Sandro Lima, apresentou a primeira versão do Caderno de Compras da
Comissão.

Sobre tal tema foram traçadas as seguintes contribuições:

Foi solicitado pelos representantes a inclusão de alguns tópicos ao Caderno de Compras, sendo
eles:

Incluir o PPA;

Incluir LDO;

A natureza do consumo (material permanente e material consumo);

Rubrica (diferenciação);

Encaminhar aos órgãos, para conhecimento do inteiro teor do caderno e contribuições com
finalização da primeira versão até o dia 11 de agosto de 2021 (para apresentação na 2ª
reunião ordinária).

Após apresentação do Caderno de Compras, passou-se a apresentação da Defesa Civil;

O representante da Defesa Civil, Coronel Thiago John, informou a mudança da Defesa Civil que não
faz mais parte da Secretaria de Segurança Pública e virou subsecretaria ligada ao Gabinete do
Governador, informou que nos próximos 3 meses eles estão realizando o mapeamento da área do
setor de inflamáveis e da Transpetro, e depois desse trabalho concluído iniciará a confecção de
um Plano macro. Ele informou que o futuro da Defesa civil ainda é incerto mais avisará se houver
mudanças  e vai ver o que pode ser disponibilizado para a  Comissão do Plano Estratégico da
Defesa Civil.

Findada a apresentação da Defesa Civil, iniciou-se a úl�ma apresentação da pauta, pelo
representante do IBRAM; 

O representante do IBRAM, o convidado analista Leandro Gregório, apresentou o andamento dos
trabalhos de Mapeamento de Áreas de Risco no Território do Distrito Federal - informou que o
mapeamento precisa ter a colaboração de todos os órgãos, informou também que o produto em
desenvolvimento poderia ser considerado um Mapa de Sensibilidade Ambiental, carecendo da
inclusão das demais informações necessárias, como a�vidade potencialmente impactantes, entre
outras; 

O representante do IBRAM, Sandro Lima, informou que é preciso definir os próximos passos para o
andamento do Grupo de Trabalho (Mapeamento de riscos de transporte rodoviários); informou
também que o Decreto 36.992/2015 contém a relação de a�vidades que o IBRAM licencia, sugeriu
que os membros avaliem como próxima etapa a execução de uma classificação com o seu grau de



importância. A par�r dessa classificação é que seriam conduzidos os levantamentos de informações
geoespaciais existentes nos processo de licenciamento ambiental.

Foi definido que a Secretaria Execu�va da Comissão, através do Processo SEI, elaborará e
encaminhará uma Circular solicitando informações para todos os representantes da Comissão
Distrital para que sejam apresentados todas as informações dos outros órgãos até a próxima
reunião da CD; O representante da SEMA, Charles Dayler, sugeriu que a circular solicitasse a
indicação de um servidor de cada órgão que seria o centralizador das informações a fim de facilitar
a elucidação de dúvidas a respeito das informações encaminhadas.

O representante da SEMA, Charles Dayler juntamente com o analista do IBRAM Leandro Gregório,
ficaram que criar um modelo e a melhor tabulação das informações recebidas pelos órgãos a
Comissão Distrital, começando com as informações já apresentadas pelo Corpo de Bombeiro
Militar do DF; A ideia é criar um protocolo para coleta e tabulação de informações provenientes
das ações de cada ins�tuição (atendimentos à ocorrências, controles ins�tucionais, etc.),
facilitando o incremento de informações ao Mapeamento.

A representante da SES, Analda Lima, informou que a a�vidade de lavanderia  possui licença
sanitária e que a SES possui os dados referente as lavanderias e ficou de disponibilizar a Comissão;

O representante do IBAMA, Gutemberg, pron�ficou-se a apresentar na próxima reunião (11 de
agosto de 2021); informações sobre a o funcionamento do Cadastro Técnico Federal - CTF e as
informações disponíveis e gerenciáveis do sistema. 

O representante do IBRAM, Sandro Lima, informou que podem ser feitos mapeamentos provisórios
(parcelados) inicialmente; 

O representante da CAESB, Alexandre, informou a importância da Comissão realizar uma visita ao
CIOB para verificar como é o seu funcionamento, quais a informações disponíveis que auxiliariam a
Comissão nessa padronização de Informações; 

Findada as apresentações passou-se as considerações finais;

O representante do IBRAM, Sandro Lima, informou que os representantes da Comissão, tem até o
dia 11 de Agosto para apresentar todas as informações /a�vidades e quem são os pontos focais de
cada órgão;

O representante do IBRAM, David Ferreira, informou que ocorrerá uma reunião na quarta feira
dia 21/07 do IBRAM com o CIOB e convidou a DIREM para par�cipar da reunião representando a
Comissão Distrital do P2R2;  

O representante da SEAGRI, Adailton Soares, informou que  foi aprovada a Lei de Agrotóxico no
Distrito Federal; 

O representante do IBRAM, Sandro Lima, encerrou a reunião informando que a próxima reunião
ordinária ocorrerá no dia 11 de agosto de 2021, na CAESB e passou-se a palavra para a SES falar um
pouco sobre o LACEN;

Ocorreu uma Apresentação  via vídeo de como funciona o LACEN após a apresentação realizou-se
uma vistoria técnica as dependências do LACEN;  

Não havendo mais temas  a serem discu�dos, encerrou-se a reunião.

3. ENCAMINHAMENTOS:

A cada reunião elaborar a Memória da mesma;

Ins�tuto Brasília Ambiental - elaborar e encaminhar uma Circular solicitando informações para
todos os representantes da Comissão Distrital para que sejam apresentados todas as informações
dos outros órgãos até a próxima reunião da CD;

Ins�tuto Brasília Ambiental - Promover envio de Circular aos representantes da Comissão
informando a data, horário, local e pauta da próxima reunião ordinária.



SEMA - Elaborar juntamente com o IBRAM criar um modelo e a melhor tabulação das informações
recebidas pelos órgãos a Comissão Distrital, começando com as informações já apresentadas pelo
Corpo de Bombeiro Militar do DF;

O representante do IBAMA, Gutemberg, ficou de apresentar na próxima reunião informações sobre
a a�vidade de Lavanderias do DF; 

CAESB -  organizar  a reunião do dia 11 de Agosto de 2021, a realizar-se na CAESB.

Documento assinado eletronicamente por SANDRO ANTONIO DE LIMA - Matr.0195360-5,
Membro da Comissão-Suplente, em 30/07/2021, às 08:28, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA CORREA - Matr.
0039347-9, Membro da Comissão, em 03/08/2021, às 15:57, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GUTEMBERG MACHADO MASCARENHAS -
Matr.1575763, Membro da Comissão-Suplente, em 09/08/2021, às 09:07, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ADAILTON SOARES GUIMARÃES - Matr.0186926-4,
Membro da Comissão, em 12/08/2021, às 08:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINE PAIVA ANTUNES DE ALMEIDA
OLIVEIRA - Matr. 1689527-4, Secretário(a) Execu�vo(a), em 21/10/2021, às 09:06, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por DAVID DO LAGO FERREIRA - Matr.0266397-X,
Membro da Comissão, em 28/10/2021, às 10:11, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANALDA LIMA DOS SANTOS - Matr.0146773-5,
Membro da Comissão, em 28/10/2021, às 13:45, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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